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Emne

Bestyrelsesmøde

Dato

21. januar 2010, kl. 11.00

Sted

ODM, Vartov

Deltagere

Rasmus Vestergaard, Ole Nielsen, Hans Munk Pedersen, Anne Bjerrekær, Henrik Sell, Jesper Stub
Johnsen, Dagmar Warming (suppleant for Jens Henrik Sandberg), Nils M. Jensen, Hans Henrik
Appel og Lene Larsen. Jette Baagø deltog delvis som udvalgsmedlem.

Afbud

Lise Ræder Knudsen, Berit Anne Larsen, Morten Meldgaard, Anne Højer Petersen og Jens Henrik
Sandberg.

Referent

Hans Henrik Appel

Næste møde

Bestyrelsesmøde den 19. april 2010 på Vartov.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Kort gennemgang af sidste referat fra d. 10. december 2009
3. Nyt fra sekretariatet
A) Økonomi
B) Forvaltning i øvrigt
C) Efteruddannelse
D) Medie nyt
4. I Carina Christensens ”Kultur for alle” nævnes: ”Kulturministeren vil nedsætte
et udvalg, der skal formulere konkrete bud på en fremtidig strukturreform på
museumsområdet. Kommissorium for arbejdet og udvalgets sammensætning
blev bekendtgjort fredag d. 15.1.
5. Nyt vedr. KUAS nye arbejdsplaner
6. KUAS har forespurgt om muligheden for at afholde de faglige råds møder i forlængelse ODM faglige årsmøder i efteråret.
7. I brev af 14. januar indbyder Kulturministeren til møde om evt. selvcensur i
kunstverdenen.
8. Status vedr. gratis adgangskort til medlemsmuseerne
9. Henvendelse fra Dansk Historisk Fællesråd (DHF – hvor vi er medlem af bestyrelsen) om at deltage i udgivelse af forskningsorienteret tidsskrift for historie og etnologi.
10. Forskning på de danske museer
11. Arkæologisk netværk
12. Forespørgsel fra oppositionen i forbindelse med ændring af Kulturværdiloven
13. Meddelelser
14. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Formanden bød velkommen og meddelte, at dagsordnens punkt 4 ville blive dagens centrale – og at kontorchef Ole Winther, KUAS, under dette punkt ville
komme og orientere om udviklingen. Derudover var ODMs repræsentanter i en
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række udvalg inviteret til at orientere om deres virksomhed – og at Jette Baagø
ville komme og orientere om deltagelse i Danske Museers redaktionskomité.
2. Referat af sidste bestyrelsesmøde, d. 10. december 2009.
Referatet blev godkendt.
3. Nyt fra sekretariatet
a) Økonomi
Budgettet blev uddelt til medlemmerne. Budget og arbejdsplan blev udarbejdet på
seminar på Magleås. Der skelnes heri skarpt mellem Sekretariatets og Efteruddannelsesafdelingens økonomi.
Sekretariatsdelen udgør løn, husleje og udgifter til møder. Indtægterne består af
kontingenter på i alt ca. 2.000.000. Sekretariatet kommer ud på minus på
416.000. Det skyldes at års-seminarene er lagt over på efteruddannelsesdelen – og
at en stor del af sekretariatets arbejde og udgifter reelt ligger heri. Det hensigtsmæssige i at lade års-seminarene ligge under Sekretariatet blev diskuteret.
Efteruddannelsesafdelingen kommer ud med et overskud på 150.000 kr. ODM
budgetterer dermed med et samlet underskud på 266.000 kr. Dette skyldes dels,
at man vil investere noget af egenkapitalen i nye pc’ere til efteruddannelsesafdelingen; dels at resultatet af 2009 ser ud til at blive væsentligt bedre end budgetteret, og organisationen hverken kan eller skal akkumulere overskud.
Budgettet blev godkendt, idet sekretariatet blev bedt om gennem noter at forklare
det; om at synliggøre Sekretariatets omkostninger omkring års-seminarene, samt
at undersøge mulighederne for at lease computere frem for at investere i dem.
Derefter blev sekretariatets arbejdsplan gennemgået med vægt på 3 nye stillingsbeskrivelser: uddannelses- og kommunikationsmedarbejder, biblioteksmedarbejder (dog stadig under udvikling, idet der pågår drøftelser med eksterne interessenter om effektivisering af biblioteksdriften) og kursussekretær. Hvor de to første er
en indholdsudvikling af tidligere stillinger, er kursussekretæren en nyoprettet stilling, der i hvert fald i første omgang har karakter af et løntilskudsjob.
Endelig blev de centrale opgaver i det kommende år for sekretariatets ansatte skitseret. I denne forbindelse blev det meddelt, at direktøren i lyset af det kommende
udredningsarbejde på museumsområdet (jf. punkt 4) har valgt at opgive planerne
om at lave en studietur til Kina i forbindelse med ICOMs møde i Shanghai til november.
b. Forvaltning i øvrigt.
Direktøren gjorde kort rede for mødeaktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde.
Han havde holdt møde med
 Henriette Buus fra Greve Museum om udredning af kapitel 8-arbejdet,
der vil blive taget op på Årsmødet i Nyere Tids netværk 10. februar.
 Patrick Kragelund fra Kunstbiblioteket om mulighederne for samarbejde
omkring Museologisk Bibliotek
 Lars Buus fra Kroppedal museum om udredning af det arkæologiske arbejde.
 Orla Madsen fra Museum Sønderjylland, Ulla Mejdahl fra Esbjerg museum og Morten Hahn-Pedersen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet om skabelse
af chefnetværk – og til diskussion af ”Kultur for Alle”
 Kim Clausen fra Ringkjøbing-Skjern museum samt museets forretningsudvalg
Siden sidst har ODM fået tilsendt og behandlet materiale til fire høringer:
 Høring over udkast til lovforslag om tilbagelevering og overførelse af
stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande (sendt til bl.a. Peter Pentz til
kommentering)
 Høringsnotat til 4 bekendtgørelser til udmøntning af råstoflove
 EU lovgivning vedr. ”Response to the reflection document of DG INFSO
and DG MARKT on Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future” (Lars Kjærulf har skrevet responsum, der
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er sendt af sted – og vi har modtaget kvittering for modtagelse)
Høring af Danmarks udkast til 4. landerapport til biodiversitetskonventionen

Dernæst blev der informeret om kommende møder/seminarer.
Det sidste af 2009’s årsmøder – det naturhistoriske – vil blive afholdt d. 26.-27.
januar. Der er blevet lavet et fornemt program om formidling af udstillinger. Det
har imidlertid været en lidt tung proces. Der skal opbygges en struktur omkring
arbejdet fremover i tråd med arbejdsgrupperne omkring Kulturhistorisk årsmøde.
1. marts er ODM med til at afholde seminar om Grønne museer på SMK: Climate
and Museums. Der er sendt materiale ud til Ritzau herom, hvilket forhåbentligt vil
generere medieomtale.
Som ODMs repræsentant i Danske Museers Redaktionskomité deltog Jette Baagø
i mødet og afgang beretning. Sammen med Bodil Olesen har hun siddet i redaktionen. Bladets (nye) redaktion synes ikke at have lagt vægt op ODMs repræsentanternes tilstedeværelse på møder, hvorfor de i praksis ikke har fungeret. Forsøg på
at finde en principiel afklaring på repræsentanternes rolle havde ikke ført andet
med sig, end at ODM var blevet inviteret til at være medlemmer i Museumstjenestens bestyrelse (ejeren af Danske Museer). Dette har ikke bidraget til at finde en
afklaring af rollerne, hvorfor der nu er lavet en ny redaktionskomité uden ODMrepræsentanter. Jette Baagø havde på mødet endnu ikke modtaget meddelelse
herom, men fik den efterfølgende dag en sådan.
c. Efteruddannelse
Der blev givet en kort status for arbejdet i efteruddannelsesafdelingen, der er centreret om 4 punkter
 Formidlingspuljen, hvor der skal afrapporteres om de hidtidige aktiviteter
samt udvikles på sidste fase.
 KUAS’ ønske om evaluering af efteruddannelsesaktiviteterne fra 2008 til i
dag.
 Den daglige drift med et tæt besat kursus program
 Den mere langsigtede strategiske udvikling, herunder undersøgelse af
mulighed for strategiske samarbejder med eksterne
d. Medienyt
Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af bud på en fremtidig strukturreform har
kun i mindre omfang slået igennem i pressen.
Anne Bjerrekær og Rasmus Vestergaard har udtalt sig til Børsen i en større omtale
af sagen. Herudover har der kun været omtale i Fyns Stiftstidende samt en notits i
Berlingske Tidende.
Der er været et par indlæg i kølvandet på ministerens udspil ”Kultur for alle”, bl.a.
fra Ole Strandgaard i Information. Ministeren har selv skrevet ”Kunsten og publikum fortjener hinanden” i Berlingske – og dette indlæg er fulgt op af Esben Lund
Larsen fra Venstre, der som medlem af bestyrelsen for Ringkjøbing-Skjern museum er en interessant spiller.
Endelig har Politikken på baggrund af Aros skrevet om museernes røde tal på
bundlinjen. Dette har direktøren afholdt sig fra at kommentere, da artiklen ikke
drejer sig om et medlem.
4. Nedsættelse af udvalg til udredning af museumsområdet
Som meddelt i indkaldelsen har oppositionen ved Mogens Jensen stillet to
spørgsmål til ministeren om nedsættelsen. Netop i dag har ministeren svaret på
det ene, at udredningen skal omfatte hele landet.
Derefter blev nedsættelsen diskuteret. Det blev understreget, at ODM længe har
ønsket en udredning og derfor også byder den velkommen. Dog undrer centrale
forhold i kommissoriet ODM. Dels fordi der allerede i udspillet står, at det skal
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holdes inden for de eksisterende rammer og dermed lader økonomiske rammer
sætte grænser for den faglige diskussion; dels udvalget med 4 statslige embedsmænd fra København forekommer centralistisk.
Formanden oplyste i den forbindelse, at han havde været i kontakt med de udvalgets to museumsdirektører, Karsten Ohrt fra SMK og Per Kristan Madsen fra
NATMUS og understreget, at vi er deres samarbejdspartnere og gerne vil bidrage
konstruktivt i processen. Dette havde de taget vel imod, og Karsten Ohrt havde eksplicit udtrykt ønske om at inddrage hele museumsverden.
I den følgende debat drøftedes det betimelige i at arbejde for en repræsentation af
henholdsvis kulturhistorie-, kunst- og natur områdets faglighed, samt ejerne i
form af Sammenslutningen af Museumsforeninger og Kulturchefforeningen. I den
forbindelse blev forholdet mellem de statslige og kommunale bidrag til området
diskuteret – og den eksakte fordeling skal søges afklaret.
Det blev besluttet, at ODM skal give en skriftlig tilbagemelding på nedsættelsen
med udgangspunkt i det udsendte nyhedsbrev. Heri skal vi udtrykke vores ønske
om at være med til at kvalificere arbejdet, men samtidig også vores undren over
formen.
Herefter deltog kontorchef Ole Winther fra KUAS i mødet.
Ole Winther sagde, at de negative reaktioner på nedsættelsen af arbejdsgruppen
var kommet noget bag på styrelsen. Gruppens sammensætning må ikke tages som
udtryk for, at der er nogen, der ikke må være med. Der er fra styrelsens side et ønske om, at ODM tager rollen på sig og deltager i al arbejdet – undtaget selve arbejdsgruppen, der kan betragtes som en art sekretariat. Der ligger ikke heri et forsøg på at afskære ODM fra processen. Ole Winther opfordrede til snarere at se det
som en mulighed for at have en fri rolle.
Det vil blive en krævende proces, hvor der brug for alle, idet tidsrammen er kort
og ikke til at ændre – og samtidig ser man gerne alt bragt i spil, bl.a. en konserveringsudredning.
Ole Winther lyttede til forslag om at inddrage fagrepræsentanter for kulturhistorie, kunst og natur, samt repræsentanter for ejerne i form af kommunerne og
sammenslutningen af museumsforeninger i referencegrupper eller lignende. Forslagene vil indgå i arbejdsgruppens drøftelse af processen.
5. Nyt vedr. KUAS nye arbejdsplaner:
Dette punkt skulle direktøren efterfølgende diskutere med kontorchef Ole Winther, KUAS. Bestyrelsen betonede, at det ville være en god ide at nedsætte en følgegruppe, og at en høring om arbejdsplanerne ville medvirke til at skabe ejerskab
til projektet, ligesom sidstnævnte formentlig også ville afføde gode idéer.
6. Muligheden for at afholde de faglige råds møder i forlængelse af
ODMs faglige årsmøder i efteråret.
KUAS har meddelt, at man ikke vil afholde møderne i tilknytning til KUAS årsmøde som tidligere. KUAS og rådene synes imidlertid at være uenige om, hvorvidt det
er aftalt at flytte møderne til ODMs faglige årsmøder. Dette vil bl.a. blive drøftet
på det kommende årsmøde for Nyere Tid. ODM vil afvente, hvad rådene siger herom.
7. Selvcensur
ODM er af Kulturministeriet inviteret til møde 29. januar om evt. selvcensur. Ervin Nielsen har påpeget, at dette ikke kun er forbeholdt kunstverdenen, men bl.a.
er aktuelt i forbindelse med Kurt Westergaard-tegningerne. Principielt er vi som
museumsfolk imod censur og vil kæmpe imod; men vil samtidig ikke lave provokation for provokationens skyld. Dagmar Warming eller Rasmus Vestergaard repræsentere ODM.
8. Status vedr. gratis adgangskort
Der er taget godt imod kortet - 4500 medlemskort er udleveret. Det eneste med4/5

lem, der har meldt fra ordningen er Fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg, hvis bestyrelse ikke ønskede at deltage.
Kunsthaller i Danmark brugte tidligere ordning som bindeled til museerne. Det
blev diskuteret, om vi skal have dem med. Formandskabet indstillede, at man skal
være mindst associeret medlem, og denne indstilling vandt tilslutning. Hvis nogen
museer ønsker at udvide samarbejdet, må de lave konkrete aftaler. Sekretariatet
skriver til Kunsthallernes Forening, at deres medlemmer kan blive associerede
medlemmer.
9. Henvendelse fra DHF om online-tidsskrift
Det blev diskuteret, om ODM vil gå ind i og evt. være ankermand på online publikation. Det blev endvidere diskuteret om en sådan onlinepublikation burde spænde over kulturhistorie eller hele museumsområdet. Der var forbehold om det hensigtsmæssige i at udbrede en evt. publikation til hele området. Bestyrelsen fandt
ideen om en onlinepublikation positiv og vil følge arbejdet hermed tæt, men har
ikke umiddelbart planer om at gå aktivt ind i det.
10. Forskning på danske museer
Rasmus Vestergaard har indkaldt til første møde i underudvalget om forskning.
Det vil finde sted 8. februar.
11. Arkæologisk netværk
Der blev afholdt et formøde på Fuglsø i november. Her fandt man det ønskeligt
med en referencegruppe til hurtige tilbagemeldinger. Det blev aftalt, at ODM tager
et møde med arkæologisk råd d. 2. februar (repræsenteret ved Ole Nielsen og Anne Bjerrekær). Dette møde vil have en åben dagsorden. Efter dette møde skal de
arkæologiske museer indkaldes, og de vil blive bedt om at vælge gruppe på 4 medlemmer som sparringspartnere i en slags ”Task force”. En vigtig opgave er at spørge ind til, hvordan museumsloven fungerer.
12. Forespørgsel fra oppositionen i forbindelse med ændring af Kulturværdiloven.
På mødet blev udkast til svar formuleret af Anne Højer diskuteret. Det var skarpt,
men måske også for skarpt. Det blev på mødet vedtaget, at Rasmus Vestergaard
tager debat med de berørte museumsdirektører for Statens Museum for Kunst og
Nationalmuseet. Umiddelbart efter mødet stod det klart, at loven var vedtaget i
Folketinget samme dag, hvorfor spørgsmålet har mistet sin aktualitet.
13. Meddelelser
I uge 15 og 16 afholder KUAS møder om museumsstatisk. ODM har lovet at være
behjælpelig med at finde 5 steder til afholdelsen. Henrik Sell bød en på det ene
sted. Der skal arbejdes videre med at finde de 4 andre.
14. Eventuelt
ODM har valgt at udpege næstformand Henrik Sell til KUAS’ rådgivende udvalg
for formidlingspuljerne i stedet for formand Rasmus Vestergaard.
Spørgsmålet om udpegning af medlemmer til udvalg blev rejst. Der skal tages en
principiel diskussion om, hvor ODM skal sidde repræsenteret. En sådan skal på
dagsordenen til et kommende møde.
I forlængelse her har Danske Attraktioner bedt om at få udpeget en ny kunstekspert. I så henseende blev Rasmus Vestergaard udpeget.
Mødet blev afsluttet 16.30
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